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ΜΟΡΙΑΚΟΙΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΡΔΙΑΚΗΣ

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣΣΤΟΥΣΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΝΑΤΟΛhΠΕΤΡiΔΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝiΚΗΣ,ΤΟΜeΑΣΙΑΤΡΙΚhΣΤΗΣaΘΛΗ

ΣΗΣ

Μια α πό τις προ σαρμο γές στη χρό νια ά σκη ση εί ναι η καρ δια κή υ περ τρο φί α, 
η ο ποί α χαρακτη ρί ζε ται φυ σιο λο γι κή και πε ρι γρά φε ται α πό τον ό ρο «α θλη τι κή 
καρδιά». Στό χος της παρού σας α να σκό πη σης εί ναι να διε ρευ νή σει τους μο ρια

κούς μη χα νι σμούς που ε μπλέκονται στην α νά πτυ ξη της καρ δια κής υ περ τρο φί ας των α θλη τών. 
Αρ χι κά πα ρου σιά ζο νται τα δύ ο είδη καρ δια κής υ περ τρο φί ας, η πα θο λο γι κή και η φυ σιο λο γι κή, 
και στη συνέ χεια πα ρα θέ το νται οι πι θα νοί μη χα νι σμοί τους. Ε νώ υ πάρ χουν δε δο μέ να για την 
α νά πτυ ξη της πα θο λο γι κής καρδια κής υ περ τρο φί ας, δεν υπάρ χει στη βι βλιο γρα φί α σα φής 
ει κό να για τους μο ρια κούς μηχανι σμούς που ε μπλέ κο νται στην α νά πτυ ξη της φυ σιο λο γι κής 
καρ δια κής υ περ τρο φί ας. Α πό την πα ρού σα α να σκό πη ση δια φαί νε ται πως στην τε λευ ταί α 
συμ μετέ χουν ο με τα μορ φω τι κός αυξη τι κός πα ρά γο ντας TGF1, η κολ πι κή ε λα φριά α λυ σί δα 1 
της μυο σί νης, το συ μπα θη τι κό νευ ρι κό σύ στη μα, η καλ σι νευ ρί νη, το σύ στη μα του α σβε στί ου, 
οι ορ μό νες του φύ λου και ο ε νερ γο ποιού με νος α πό πολ λα πλα σια στές των υ πε ρο ξυ σω μά των 
υ πο δο χέ ας α. Πε ραι τέ ρω έρευ να α παι τεί ται για τη δια λεύ καν ση των μο ρια κών μη χα νι σμών 
που ο δη γούν στη καρ δια κή υ περ τρο φί α των αθλη τών.   
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